POPIS HRY
ZÁKLADNÁ HRA – dolná hra :
Hrá sa na troch valcoch umiestnených pod dolným sklom výherného prístroja.
Tlačidlom „SÁZKA“ si hráč môže zvoliť z dvoch rôznych stávok € 0.05 alebo € 0.10
Všetky dosiahnuté výhry sú na piatich výherných líniách.
Hodnoty výhier sú uvedené na tabuľke umiestnenej na hornom skle prístroja.
Získané výhry môžu byť :
1. Losované – tlačidlom „START“ max. € 15
2. Pripísať do kreditu – tlačidlom „DO KREDITŮ“
3. Pripísať do banky – tlačidlom „DO BANKY“.
Pomocou hry „0 / 20“ je možné získať výhry, ktoré sú pripísané do BANKY - losuje sa o
10 kreditov.

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tlačidla „VYPLACENÍ“.

HRA Z BANKY – horná hra :
Horná hra sa hrá tiež na troch valcoch umiestnených pod dolným sklom výherného
prístroja.
Všetky dosiahnuté výhry sú na piatich výherných líniách.
Hodnoty výhier sú uvedené v tabuľke umiestnenej na hornom skle prístroja.
Získané výhry môžu byť :
1. Losované – tlačidlom „START“ max. € 15. Hráč musí zastavit kartu lícnou
stranou nahor.
2. Pripísané do banky – tlačidlom „DO BANKY“.
Tlačidlom „SÁZKA“ si hráč vyberá z nasledujúcich možných stávok :
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Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť v hre „WIN / --- “ získať bonusové
výhry. Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje možnosť tejto výhry - max. € 15.
Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tlačidla „VYPLACENÍ“.

Bonusová hra
Stávka v „Bonusovej hre“ je vždy 10. Každá hra vyústi do výhry od 0 do € 15. . Keď
bonusová hra začne, začnú blikať dve “licove” a dve “rubove” karty na hornom skle.
Ak chce hráč získať výhru, musí zastaviť blikajúce karty z lícovej strany.
V prípade, ak hráč zastaví karty z rubovej strany, nevyhráva.
Hra pokračuje, pokiaľ má hráč bonusové body.
Funkcie jednotlivých tlačidiel:
START – po stlačení tlačidla začína hra
DO KREDITŐ – prepíše výhru z banku do kreditu

DOPLNKOVÁ KARTOVÁ HRA
Ak hráč ziska vyhru tri korunky, môže hrať doplnkovú kartovú hru.
Na maticovom displaji sa zobrazia tri karty, pričom každá z kariet ma priradenú hodnotu tak ako je
to zobrazené na hornom skle. Po malom čase sa tieto karty zavrú do malých symbolov a začnu sa
presúvať po maticovom dislpleji. Po ich zastavení by mal hráč uhádnuť symbol za ktorým je
schovaná karta s najvyššou hodnotou. Táto výhra je potom pripočítana k výhre tri korunky. Ak
hráč uhádne „NULOVÚ“ kartu k výhre tri korunky nie je nič pripočítané. Maximálna výška výhry
v tejto hre je 1250 €.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:
DO KREDITŐ – výber symbolu ľavej karty
DO BANKY – výber symbolu strednej karty
SÁZKA – výber symbolu pravej karty

